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„Život si nekoupí nikdo, však užívat ho může každý.“
Lucretius
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Městys Kněževes, Václavské náměstí 124, 270 01 Kněževes
Schválený schodkový rozpočet na rok 2013
příjmy
paragraf název
Kč

1111
1112
1113
1121
1122
1211
1337
1341
1343
1345
1351
1355
1361
1511
4112
4116
4222

1012
2310
3113
3314
3319
3349
3412
3612
3632
3725
6171
6171

daňové příjmy
daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti
daň z příjmů fyzických osob ze samostatně
v.čin.
daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů
daň z příjmů právnických osob
daň z příjmů práv. osob za obec
daň z přidané hodnoty
poplatek za likvidaci komunálního odpadu
poplatek za psy
poplatek za užívání veřejného prostranství
poplatek z ubytovací kapacity
odvod z VHP (podíl obce 30%)
odvod z VHP (podíl obce 80%)
správní poplatky
daň z nemovitostí
neinv.přij.transfery ze stát.rozpočtu
dotace na VPP
dotace inv. ze Střed. kraje
daňové příjmy celkem

175 000 Kč
230 000 Kč
2 144 000 Kč
622 000 Kč
4 500 000 Kč
570 000 Kč
13 000 Kč
7 000 Kč
1 000 Kč
65 000 Kč
100 000,00
55 000 Kč
1 150 000 Kč
373 200 Kč
32 000 Kč
3 680 000 Kč
15 999 200 Kč

nedaňové příjmy
podnikání a pronájem pozemků
pitná voda
základní škola
knihovna
kultura
zpravodaj
sportovní zařízení
bytové hospodářství
pohřebnictví
sběr a svoz komunálních odpadů EKO-KOM
činnost místní správy
průmyslová zona benzinol
nedaňové příjmy celkem

60 000 Kč
42 000 Kč
3 000 Kč
3 000 Kč
8 000 Kč
1 000 Kč
33 000 Kč
786 000 Kč
35 000 Kč
80 000 Kč
112 000 Kč
1 045 000 Kč
2 208 000 Kč

2 282 000 Kč

18 207 200 Kč

celkem
8115 zůstatek na účtu

1 000 000 Kč
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Městys Kněževes, Václavské náměstí 124, 270 01 Kněževes
Schválený schodkový rozpočet na rok 2013
výdaje
položka název
Kč
6118 Volby prezidenta ČR
7 500 Kč
2212 silnice
1 224 000 Kč
2219 chodníky
280 000 Kč
2221 provoz veřejné silniční dopravy
107 000 Kč
2310 pitná voda
30 000 Kč
2321 odvádění a čištění odpadních vod
3 782 000 Kč
2333 vodní díla
42 000 Kč
3113 základní škola
2 165 000 Kč
3141 školní stravování
27 000 Kč
3314 knihovna
183 000 Kč
3319 kultura
42 000 Kč
3399 ostatní záležitosti kultury
22 000 Kč
3412 sportovní zařízení
1 177 000 Kč
3419 ostatní tělovýchovná činnost
240 000 Kč
3519 ostatní ambulantní péče
151 000 Kč
3612 bytové hospodářství
256 000 Kč
3631 veřejné osvětlení
355 000 Kč
3632 pohřebnictví
205 000 Kč
3639 komunální služby a územní rozvoj
15 000 Kč
3722 komunální odpad
852 000 Kč
3745 zeleň
547 000 Kč
4222 veřejně prospěšné práce
254 000 Kč
4351 pečovatelská služba
146 000 Kč
5512 hasiči
274 000 Kč
6112 zastupitelstvo
909 000 Kč
6171 činnost místní správy
4 468 700 Kč
6171 benzinol
530 000 Kč
6310 obecné příjmy a výdaje
118 000 Kč
6399 ostatní finanční operace
622 000 Kč
6409 ostatní činnosti
76 000 Kč
5512 ochrana obyvatelstva
100 000 Kč
celkem
19 207 200 Kč
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Veřejná zasedání Městyse Kněževes
Zastupitelé schválili:
rozpočtové provizorium na rok 2013
Obecně závaznou vyhlášku č.2/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
smlouvu o právu provést stavbu s ŘSD ČR - silnice R6
změnu v kupní smlouvě s ŘSD ČR (prodej pozemků), upravena výměra na 6304 m2
celkem za 630 400 Kč
stanovy ( změnu č.4) Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnicka
nájemce na hostinskou činnost v hospodě čp.102 p. Petra Dvořáka z Kněževsi
pronájem části pozemku parc.č.845/1 o výměře 40 m2
pronájem pozemku parc.č.1936/3 orná půda v k.ú. Holešovice Družstvu Agrochmel
Kněževes za částku 900 Kč/ha/rok
cenovou nabídku na projektovou dokumentaci akustiky v sokolovně fa SONING
Praha za cenu 34.100 Kč bez DPH
dodatek č. 1. ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení (počítače)
Obecně závaznou vyhlášku č.1/2013 Požární řád, změna z obce Kněževes na Městys
Kněževes + aktualizace ohlašovny požáru
dodatek č.8 smlouvy o nákupu, zpracování a distribuci knihovních fondů pro obecní
knihovnu Kněževes s Městskou knihovnou Rakovník
dodatek č.9 ke smlouvě o dílo o zajištění komplexního odpadového hospodářství,
cena z r.2012 se navyšuje o 1% DPH
výběr projekční firmy ing. Ladislavu Parkmanovou, na základě cenového marketingu
ze tří firem na projektovou dokumentaci - „Rekonstrukci společenského domu –
přízemí v areálu hostince čp.102 Kněževes“ za maximální částku 93.200 Kč včetně
DPH
pronájem pozemku parc.č.KN 42 o výměře 127 m2, KN 39/2 o výměře 1044 m2, KN
39/3 o výměře 199 m2 za domem čp.60,pronájem za 3,-Kč na m2/rok
schodkový rozpočet Městyse Kněževes na rok 2013 ve výši: příjmy 18,207.200 Kč +
zapojení zůstatku ve výši 1,000.000 Kč z r. 2012, výdaje ve výši 19,207.200 Kč.
výkup pozemku parc. č.712 o výměře 84 m2 za 50 Kč/m2 od vlastníků pozemků pod
vodotečí v ul. Karlovarská a pověřují starostku k uzavření kupní smlouvy, náklady se
zápisem smlouvy do KN uhradí městys
smlouvu o výpůjčce na kontejnery tříděného odpadu s firmou EKO- KOM
smlouvu o zřízení věcného břemene pro plynovou přípojku k čp. 27 na pozemku
parc.č.6 s RWE GasNet, s r.o.
uzavření smlouvy o krátkodobém pronájmu sokolovny pro divadelní představení
konané dne 10.5.2013, divadlo Pavla Trávníčka
smlouvu o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s r.o. v ul. Dr. Fr. Topky na
pozemku parc.č.5/1, 160/8, 160/12, 177, 178 v k.ú. Kněževes
Starostka jmenuje hodnotící komisi a pro otevírání obálek na zakázku
„Rekonstrukce hospody čp.102“ ve složení – J.. Kubař, E. Janotová, A. Králičková,
P. Bradáč, J. Sedláčková, Z. Štětka, náhradníci – PaedDr. V. Skála, Z. Malafová,
K.Miksová, J. Plaček, B. Urbanová, Z. Jirgl
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podání žádosti o dotaci z programu PRV MZV Leader MAS na projekt Řešení
prostorové akustiky a interiéru v sále sokolovny
projekt na zpracování knižní publikace historie obce Kněževes vydané ku příležitosti
oslav výročí školy v r.2014, žádost o dotaci na projekt bude podán na PRV Leader
MAS prostřednictvím Svazku obcí mikroregionu Kněževes, která se týká vydání knih
o všech obcích mikroregionu Kněževes

Zastupitelé berou na vědomí:
změnu cen za pitnou vodu ve VSOR na r.2013, cena 33,40,-Kč bez DPH
návrh rozpočtu na restaurování sloupu se sochou před farou, restaurování bude
provedeno v r.2013 dle finančních možností

Společenská kronika
Významná jubilea oslavili a oslaví tito naši spoluobčané
v lednu
80 let Kučera Václav
87 let Zástěrová Františka
85 let Tygl Miroslav
v únoru
75 let Donda Zdeněk
81 let Bušta Jaromír
90 let Korf Miroslav
70 let Mordová Jiřina
75 let Vait Rudolf
82 let Janotová Libuše
v březnu
91 let Junková Růžena
70 let Grün Josef
75 let Klakurka Vladislav
v dubnu
80 let Trubač Jaroslav
82 let Čermáková Jiřina
80 let Černá Jana
84 let Klímová Mária

Gratulujeme, do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
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Vítáme nové občánky
Jolanna Senf
Dominik Čechák
Adriana Elizabeth Javuktsyan
Nela Urbanová
Sára Malafová

Přejeme do života hodně zdraví a
štěstí.

Jarní koncert Simony Klímové 13.4.2013
(v současné době vystupuje s Michalem Janíkem z legendární dvojice Paleček&Janík),
v kostele sv. Jakuba Většího v Kněževsi, od 15.00 hodin, vstupné 50,-Kč, děti do 15 let
zdarma

Odečty vody
Od 15. do 21. dubna se bude odečítat vodné.
V letošním roce dochází ke změně harmonogramu ve vyúčtování vodného. Odečet bude
prováděn dvakrát v roce (v dubnu a říjnu) jako doposud, ale vyúčtování bude jen jednou
v roce, a to v dubnu. Vy, kdo máte zálohové platby, se vyúčtování přesune z původně
stanoveného termínu v říjnu na duben. Vám, co nemáte zálohové platby, nabídnu při odečtu
vodného možnost zálohových plateb, aby pro Vás vyúčtování jednou za rok nebyla velká
finanční zátěž. Samozřejmě, že zálohy nejsou povinné, je to jen nabídka. Pakliže se pro
zálohy rozhodnete, můžete si vybrat z následujících možností:
Inkaso SIPO - připravte si spojovací číslo SIPO
Bankovní inkaso – provádí se na základě písemného souhlasu odběratele, potvrzeného
bankovním ústavem
Trvalý příkaz k úhradě – pravidelná platba ve prospěch účtu Veolie
Společně vyplníme dodatek ke smlouvě a způsob platby jaký si zvolíte.
Zdena Malafová – pověřený pracovník fi.
RAVOS

Humanitární sbírka 22. – 26. dubna
Sváží se: zimní a letní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky záclony, peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky, nepoškozená obuv,
nepoškozené a funkční domácí potřeby. Protože v minulých letech neustále docházelo
k rozebírání a odnášení věcí určitými skupinami nepřizpůsobivých občanů, zvolili jsme
ukládání věcí do knihovny. Tam můžete zabalené věci v pytlích nebo krabicích odkládat
v těchto hodinách: v pondělí a ve středu od 11.00 do 17.00 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek od
8.00 do 13.00 hodin. V následujícím týdnu si z Diakonie Broumov pro věci přijedou.
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Divadelní představení - SBOROVNA
SBOROVNA – původní česká komedie ze školního prostředí, pražské divadlo Pavla
Trávníčka, v sokolovně v pátek 10. května, od 19.00 hodin, vstupné 230,-Kč (vstupenky
pouze v předprodeji, protože jsme vázáni minimálním počtem prodaných vstupenek, aby se
představení uskutečnilo). Takže neváhejte a přijďte si vstupenky koupit do kanceláře úřadu.
Sborovna je původní česká
komedie,
která
řeší
problematiku
učňovské
mládeže prostřednictvím
učitelského sboru. Je to
nemilosrdná mozaika celé
naší společnosti, která
nejen pobaví, ale přinutí
diváka se zamyslet v čem
to vlastně žijeme.
Autor nás zavedl do sborovny učitelského sboru v odb. zemědělském učilišti. Zde se učitelé
snaží zvládnout naprosto nezvladatelné žáky, neboť padly všechny morální a etické hodnoty.
Současná učňovská mládež, je sice plná vulgarismů, ale ani učitelský sbor není ideální.
Ředitel je zkorumpovaný flegmatik, sborovnou vládne cynismus...
Žák Pivoňka a jeho finančně silní rodiče, ovšem školu téměř rozvrátí. Na scéně se objevuje
nová zástupkyně ředitele, kterou rodiče podplatí a ta dosáhne toho, že dosavadní zástupkyni
ředitel propustí. Dojde k malé směšné stávce učitelského sboru, ale pomůžou jim žáci, kteří si
na mobil natočí sexuální hrátky ředitele a jeho nové zástupkyně. Žák Pivoňka ovšem zůstává
a život ve škole běží.
Autor ovšem varuje: Pozor! Pivoňků bude čím dál víc.
A to je i cíl autora. Varovat slušné a vzdělané lidi před stupiditou a drzostí a mocí peněz.
Přínosem pro diváka bude jeho uvědomění si, že všechno tohle vidí denně kolem sebe, ale nic
s tím nikdo neudělá.

Setkání s důchodci 28. května, v sokolovně, od 14.00hodin
Srdečně zveme všechny kněževeské důchodce na tradiční setkání v sokolovně. Mimo malého
občerstvení se můžete těšit na vystoupení dětí z naší školy a vystoupení pana Hevessyho
s akordeonem. Písničky k poslechu i tanci se budou určitě líbit.

Dechparáda – 10. ročník – 2. června, v parku u kostela, od 14.00 hodin
Představí se: Žatečanka, Dupalka, Krajanka, Túfaranka, vstupné: 130,-Kč

Knihovna
V loňském roce bylo evidováno v naší knihovně 133 čtenářů, z toho 35 čtenářů do 15 let.
Bylo vypůjčeno celkem 2526 svazků knih a časopisů. Do přírůstkového seznamu bylo
zapsáno 184 svazků nových knih. Jsou zde započítány i knihy, které naši knihovně věnovali
místní občané a lidé z okolních vesnic a kterým bych touto cestou chtěla ještě jednou moc
poděkovat.
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V letošním roce bude knihovna i nadále spolupracovat se ZŠ Kněževes. Děti navštěvují
knihovnu čtyřikrát do roka. Pokaždé je pro ně připraven program. Čteme úryvky z knih,
povídáme si o autorech dětských knížek.
Seznámily se i s prací knihovnice.
V září opět přivítáme nové mladé čtenáře.
Bude též pokračovat spolupráce s knihovnou Kladno, která nám v rámci výměnného fondu
zapůjčuje svoje knihy.
Chtěla bych ještě připomenout další službu naší knihovny a to donášku knih nemocným
čtenářům. Jedná se o dva dny v týdnu a to úterý a pátek. Nebojte se zavolat! Knihy vám
přinesu až domů. Telefonní číslo je k dispozici na OÚ.

,,Sbírání víček pro nemocnou Michalku a Elišku“.
Na konci března byly odvezeny víčka, která jsme sbírali pro nemocnou Michalku. Celkem
bylo nasbíráno 12 pytlů, což je úžasné a všem, kteří se na této sbírce podíleli moc a moc
děkuji a prosím sbírejte dále!
Sbírka stále trvá, tentokrát bude určena pro malou Elišku, která je z Olomouce. Má nemocné
srdíčko a odmalička trpí dětskou mozkovou obrnou. Eliška nemůže chodit, s maminkou ale
poctivě 4krát denně cvičí a trpělivě snáší i bolestivé cviky. Aby toho nebylo málo, vážně
onemocněl i Eliščin tatínek a rodiče si tak mohou dovolit jen základní léčbu, kterou hradí
pojišťovna. Přitom prý existují možnosti a procedury, které mohou v léčbě pomoci výrazněji.
Proto rodiče vyhlásili sbírku víček.
Víčka v jakémkoli množství noste zase do knihovny.
Helena Kuklíková
knihovnice

Druhé pololetí v mateřské škole
V lednu jsme vstoupili do druhé poloviny školního roku. Znovu jsme pro děti naplánovali
celou řadu kulturních, výchovných i sportovních akcí, kterými jim chceme zpestřit i toto
druhé pololetí v naší mateřské škole.
Mezi jednu z prvních patřily dvě návštěvy v základní škole, kde se děti přímo zúčastnily
dvou vyučovacích hodin. Školáci z 1. a 2. třídy jim ukázali, jak se naučili číst, počítat a psát a
paní učitelka je zapojila i do plnění různých úkolů.
Společně poznávali písmenka, počítali a zkoušeli si
psaní na stíratelných tabulkách i v pracovních listech.
Novinkou pro ně byla práce na interaktivní tabuli, což se
jim velice líbilo. Na závěr jim školáci zahráli
pohádku,,O Koblížkovi“.
Také vystoupení kouzelníka mělo u dětí velký úspěch.
Kouzelník jim předvedl několik kouzel a do svého
kouzlení zapojil i děti, které mu ochotně pomáhali.
Veselý Cucíno je zase naučil při karnevalovém reji
několik společných tanců. I on jim ukázal pár kouzel a kromě toho je zasypal spoustou
barevných konfetů z konfetového ohňostroje a bublinami z bublinkovače, které se rozletěly po
celé tělocvičně a děti je s radostí chytaly.
Připravil si také pro děti zábavné soutěže a úkoly, ocenil jejich krásné masky a odměnil je
časopisem, obrázky a zvířátky z balónků.
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V březnu proběhl v naší mateřské škole zápis na školní rok
2013/14. K zápisu přišlo se svými rodiči 13 dětí. Několik
rodičů, kterým se naše školka velice líbila, se ozvalo z okolí
Prahy, ale ty jsme museli k jejich i našemu zklamání odkázat
na Mateřskou školu v Kněževsi u Prahy.
V březnu jsme ještě byli s dětmi v divadle v Rakovníku na
hudebním pořadu Honzy Krejčíka a shlédli jsme pohádku
oblíbeného Pana Pohody a Soničky z Divadla z bedny.
Na duben máme připravený preventivní pořad ,,Dopravní
výchova“, jarní pohádku Divadla z bedny a interaktivní pořad
dramatické skupiny AHOJKY ,,Vítání jara“.
V květnu bude na programu druhý preventivní pořad
,,Kontakt s cizím člověkem“, výlet se školáky na Olešnou za
daňky, spojenou s vycházkou lesem a poznáváním stromů,
beseda o bezpečnosti nejen v dopravním provozu a ukázka
hasičské techniky.
Na Den dětí připravujeme velkou školkovou olympiádu. Závodit se bude v několika
disciplínách a pro ty nejúspěšnější máme připravené opravdové medaile pro sportovce. Ale
zkrátka nepřijdou ani ostatní, i pro ně budou medaile a diplomy za účast.
Vzhledem k letošnímu velkému počtu budoucích prvňáčků jsme na konec školního roku
zajistili nejen pro ně, ale i pro ostatní děti z mateřské školy, odpolední program na zahradě
,,Rozloučení s mateřskou školou“. Kromě dětí je program určen i pro jejich rodiče, které se
spolu s nimi mohou zapojit do programu. Toto odpoledne bude zakončeno pasováním
předškoláků na školáky.
Ukončení jejich docházky do mateřské školy bude pak slavnostně zakončeno v obřadní síni
Úřadu Městyse Kněževes.
Školní rok končí 30.6.2013, ale prázdninový provoz bude ještě další tři týdny. Mateřská škola
bude uzavřena od 22.7. do 31.8.2013.
Yvona Tvrzová
vedoucí MŠ

Školička pro předškoláky
I v letošním školním roce pořádá naše škola akci pro děti z mateřské školy pod názvem
Školička pro předškoláky.
Školičky
probíhají
v
odpoledních
hodinách
a
předškolní děti je navštíví
společně s rodiči. Děti se
zábavnou formou seznámí se
školou a osvojí si základní
pravidla pro úspěšný vstup do
školních lavic. Rodiče budou
mít možnost pohovořit s
učitelkami, sdělit jim své
názory a získat potřebné
informace nejen z rozhovorů,
ale
i
z
poskytnutých
odborných brožur.
První
setkání
v
úterý
26.3.2013 v 15,30 hodin jsme
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s napětím v naší škole očekávali budoucí prvňáčky, pro které jsme připravili činnosti s
tématikou ,,Sluníčko“. Se svými rodiči dorazilo 15 šikovných dětí.
Po úvodním příběhu o sluníčku se všichni pustili do práce. Děti prokázaly svou zručnost při
psaní. Své znalosti využily při určování mláďat, vyhledávání dvojic předmětů. U dalších
aktivit – např. vybarvení sluníčka, jeho vystřižení a připevnění na tabuli, při říkankách a
pohybových hrách byla zapotřebí šikovnost a samostatnost. Děti nadšeně plnily zadané
úkoly. Po celou dobu si povídaly
s přítomnými učitelkami i mezi sebou, o slovo se hlásily jako velcí školáci. Za splnění všech
úkolů a překonání nástrah získaly sladkou odměnu.
Nechyběla legrace, dobrá nálada, což ukazují pořízené fotografie zveřejněné na webové
stránce školy. Další setkání nás čeká 23.4.2013 opět ve stejném čase.
Miroslava Toušková

SDH Kněževes – informace o soutěžích
Základní kolo požární soutěže – 19.4.2013 na kněževeském hřišti, začátek je v 16.00 hodin,
občerstvení zajištěno
Železný hasič – hasičská silová soutěž, 27.4.2013, v parku u kostela, začátek v 9.00 hodin,
přijďte podpořit místní borce

SDH Kněževes touto cestou blahopřeje Z. Šímovi k narození 1. syna. Mamince Martině silné
nervy a malému synkovi „koukej růst ty pacholku“.
SDH Kněževes
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ZO SZP v Kněževsi – informace o akcích
21.5 . zájezd do Kutné Hory –Chrám Svaté Barbory, Čáslav- zahradní centrum Starkl +
Hortiscentrum, cena: 350.-Kč
13.6.Exkurze do Pivovaru Kozel /Velké Popovice/ ,Zámek Berchold, cena: 250.-Kč
1.8. Zámek Jindřichův Hradec , cena: 450.-Kč
14.9. Zahrada Čech Litoměřice, cena: 250.-Kč
Veškeré informace podá paní Jana Šímová ZO SZP Kněževes, tel: 736128860.

ZO chovatelů poštovních holubů – shrnutí roku 2012
Závodní sezona roku 2012 byla pro naši organizaci nejúspěšnější,
v rámci Oblastního sdružení, od jejího založení. Přítel Kukla se stal
„Mistrem dlouhých tratí“ OS Lidice, celkově skončil 8. V OS a
s holubem 08-054-619 vyhrál závod Orleans (vzdálenost 902,77km,
rychlost 1351,111m/min, doba letu 11:08:10 hod.) v konkurenci
všech kooperujících oblastí. A to se ještě nepozorností připravil o lepší celkové umístění,
protože mu došla páska v hodinách ze závodu Wurzburg. To samé platí i o př. Davidíkovi.
Celkově skončil 15., ale jednou se mu zastavily hodiny a při posledním závodě to přehnal
s konstatováním později dolétlých holubů až mu došla páska také. Nebýt těchto chyb, prali se
o 5. a 6. místo v OS. Z dalších úspěchů: Davidík 1. a 2. cena ze závodu Amberg 1(vzdálenost
154,22km, rychlost 1392.205m/min, doba letu 01:50:46 hod.), 1. cena ze závodu Thionville 1
(vzdálenost 537,33km, rychlost 1278.328m/min, doba letu 07:00:20 hod.) , přítel Patolán – 1.
a 2. cena ze závodu Heilbronn 5 (vzdálenost 342,31km, rychlost 1665.350m/min, doba letu
03:25:33 hod).
Sezona proběhla celkem hladce, nezbývá než poděkovat všem, kteří se na jejím zdárném
průběhu podíleli a popřát všem hlavně pevné zdraví, ať se v plném počtu sejdem před
sezonou příští.
Jiří Málek
Předseda ZO

Rybářský spolek Kněževes
Dne 19. ledna 2013 proběhla naše první výroční členská schůze v kabinách kněževeského
fotbalového mužstva. Za půjčení jejich místnosti jim patří náš velký dík. Fungování spolku je
na dobré úrovni, což nás velmi těší a motivuje k další práci. Zhodnocení práce našich členů
bylo od různých lidí v obci kladné. Vždyť jen za minulý rok bylo na koupališti odpracováno
346 hodin.
Rybářský rok jsme započali dne 16. února 2013, kdy náš spolek zorganizoval pokácení tří
usychajících stromů na koupališti. Byly nakloněny nad vodu a jejich padající větve
ohrožovaly každého, kdo pod nimi procházel. Dřevo jsme rozřezali a odvezli, takže se už
nemusíte při svých procházkách kolem koupaliště obávat.
Prosíme každého, kdo se kolem koupaliště zdržuje, aby prázdné lahve nebo papír házel do
přistaveného sudu. Další brigádu chceme podniknout na rybníku U Kovárny. Na žabinec,
který po hladině plave, je žalostný pohled. Loňské suché léto zapříčinilo pomalé napouštění
nově opravené nádrže. Tím se utvořily velmi vhodné podmínky pro jeho rozmnožení. Snad
souboj s ním vyhrajeme 
V měsíci červnu se chystáme uspořádat již druhý ročník dětských rybářských závodů. Budou
znovu na koupališti a určené pro všechny děti. Po příchodu si každé z nich vylosuje pořadové
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číslo, pod kterým bude soutěžit. Hodnotné ceny pro nejmenší jsou již samozřejmostí.
Občerstvení jak pro malé, tak pro dospělé diváky bude zajištěno stejně kvalitně jako loni. Jen
by to chtělo více fanoušků malých závodníků, vždyť není nad to posedět na čerstvém vzduchu
s přáteli a známými.
M. Vondruška

Český svaz žen
Český svaz žen funguje v Kněževsi více jak 50 let. Počet členek se v posledních letech ustálil
na čísle 58. Věkové složení našich členek je velmi různorodé, což je dobře.
Naštěstí tento fakt není překážkou při několika každoročních členských schůzích, kde
rozdílný věk nehraje žádnou roli. Všechny členky spolu komunikují, vyprávějí si vtipy,
bohaté zážitky a tyto sedánky se mnohdy protáhnou do pozdních hodin.
Při posezeních nás přijdou potěšit děti ze základní školy, které si vždycky pro všechny
připraví kromě kulturního vystoupení i malý dáreček pro radost (ke Dni žen, Dni matek,
k Vánocům, … podle toho, kdy se členské schůze konají).
Svou činnost zaměřuje ČSŽ již od začátku na ty malé a nejmenší a akce pořádané pro ně. Ať
už to jsou přímo diskotačení, či maškarní karnevaly, tak i Mikulášská nadílka. Přispíváme na
dárečky nejen miminkům, která jsou vítána na úřadu městyse několikrát do roka, prvňáčkům
z místní školy, ale i jubilantkám ke kulatým životním výročím.
Každoročně myslíme na děti s Mikulášskou nadílkou a čertovským programem. Na tom
posledním jsme se o doprovodné soutěže postaraly samy. Dětem k tanci hrála reprodukovaná
hudba a v pozdním odpoledni mezi ně zavítal Mikuláš, čerti a anděl, kteří jim přinesli nadílku.
Samozřejmě si ji musely vysloužit básničkou nebo písničkou. Čerti byli ale z té dálky
znaveni, usnuli a kdo byl odvážný, mohl si z jejich kotlíku vzít ještě bonbon. Na konci si
pohádkové bytosti s dětmi zatančily a pak zase na rok zmizely.
Třetí březnový víkend se v sokolovně konal maškarní karneval. Pro přítomné děti byl
připraven zábavný program a tanec střídaly soutěže. Každý nakonec dostal diplom za účast
plus malou sladkost. Z bohaté tomboly měli určitě radost všichni výherci. Ihned v pondělí na
maškarní karneval navázala Burza dětského ošacení, která také byla v naší režii. Až do čtvrtka
od rána do večera jste si mohli přijít vybrat nejen oblečení, ale i další věci a hračky pro děti.
Další velkou akcí, kterou každoročně i díky ochotě sponzorů pořádáme, je Dětský den. Počasí
se během toho loňského velmi vydařilo. Na děti čekaly soutěže o papírové koruny, které si
pak mohly u stánku vyměnit za libovolný dárek v určité hodnotě. Zábavné odpoledne se
konalo na prostranství naší návsi, kde bylo vše připraveno na druhý den pro Dechparádu.
Velkou radost měl z výhry nejen dětský návštěvník, který v losování vstupenek vyhrál hlavní
cenu – houpačku, ale i všichni další obdarovaní. Letošní Den dětí se bude konat v sobotu 1.
června a už se na něj pilně připravujeme.
Pro naše členky, jejich rodiny a známé je pořádán v září zájezd po zajímavých místech naší
republiky. Navštěvujeme nejen hrady a zámky, ale i města. Snad i letos vyjde počasí a výlet si
užijeme.
Pokud byste právě Vy měla zájem, přijďte mezi nás, nové členky (jakéhokoli věku) jsou
vítány!
M. Vondrušková

Vypalování porostů
Blíží se doba jarních prací na zahrádkách a s ní spojené vypalování porostů.
Podle ustanovení § 17 odst. 3 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně nesmí
fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku, za který může být
uložena pokuta do výše 25.000,-Kč. Porosty nesmí vypalovat ani právnické a podnikající
fyzické osoby. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství je povinnost každého, se
zřetelem na rozsah prováděné činnosti stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru.
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Spalování hořlavých látek na volném prostranství je povinné předem oznámit územně
příslušnému HZS kraje www.hzssk.webrex.cz

Sbírej a vyhraj – gratulace vítězce
Do soutěže Sbírej a vyhraj (sběr vysloužilých drobných elektrozařízení) se zapojilo několik
našich spoluobčanů. Soutěž probíhala od listopadu loňského roku do 28.2.2013. Podrobnosti
o soutěži byly zveřejněny ve zpravodaji a na našich stránkách www.mestys-knezeves.cz .
Gratuluji paní Janě Šímové, která měla štěstí při losování za celý kraj a vyhrála 1. cenu tablet
od společnosti Samsung, který si osobně vyzvedne v nejbližších dnech na Krajském úřadu
Středočeského kraje.

Věnuj mobil – projekt firmy ASEKOL
Veškeré podrobnosti získáte na www.asekol.cz. Rozhodnete-li se tento projekt podpořit,
můžete nepotřebný telefon zaslat v obálce (firma ASEKOL ji zasílá zdarma), nebo telefon
přineste do kanceláře úřadu, zašleme je najednou.

Jak a komu pomohu
Zaslané mobily procházejí kontrolou funkčnosti a čistěním a ASEKOL je následně daruje
potřebným lidem. Neopravitelné přístroje ASEKOL odevzdává k ekologickému zpracování –
k recyklaci.
Odesláním svého nepotřebného telefonu nejen prospějete životnímu prostředí a ochraně
přírodních zdrojů, ale váš čin bude mít konkrétní dopad i v jiné sféře – zdravotně postižených
lidí, nebo je využijí děti z dětských domovů.
ASEKOL spolupracuje s občanským sdružením Život dětem,
jehož posláním je pomoc nemocným dětem, spolupracuje ale
také s dětskými domovy v rámci celé České republiky. Právě
do dětských domovů putují funkční mobilní telefony získané
v rámci
projektu
Věnuj
mobil.
Sdružení se snaží pomáhat nemocným dětem hlavně formou
zkvalitnění zdravotnické a přístrojové techniky na dětských
odděleních, kterou lékaři potřebují k tomu, aby děti mohli
řádně a šetrně léčit, a také přímo, například darováním
hraček, knížek, pořízením hezkého nábytku na dětská
lůžková oddělení, pořádáním besídek pro děti, které jsou
dlouhodobě upoutány na lůžku atd. Život dětem v menší míře a dle možností pomáhá
i jednotlivým žadatelům. Jedná se především o hrazení příspěvků na pořízení invalidních
vozíčků, rehabilitačních pomůcek atd.
Třídění a recyklace mobilních telefonů a dalších druhů elektrozařízení jsou předpokladem pro
uchování zdravého životního prostředí. Elektrické přístroje totiž často obsahují látky, které
mohou kontaminovat půdu, spodní i povrchovou vodu či ovzduší.
Odesláním vašeho mobilu k recyklaci pomůžete snížit objem skleníkových plynů do ovzduší.
Například při získávání mědi z vysloužilých mobilů se do ovzduší dostane o téměř 90 % méně
skleníkových plynů než při její těžbě a následném zpracování, nemluvě o katastrofálních
důsledcích těžby na okolí.
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Statistiky a fakta
v rámci projektu Věnuj mobil bylo doposud osloveno přes 1 milión občanů
bylo sebráno více než 80 700 mobilů
funkčních mobilů bylo zhruba 10 %
Drahé kovy vytěžené z mobilů prostřednictvím kampaně Věnuj mobil, které byly použité jako
druhotné suroviny:
Měď
116,75 kg, stříbro 28,2 kg, zlato 2,73 kg, palladium 1,2 kg, platina 80,5 gramu
Počty telefonů stále rostou
v roce 1997 se celosvětově prodalo 100 milionů
v roce 2007 byly prodány téměř 1,2 miliardy přístrojů
v roce 2008 překročil celkový počet používaných mobilních telefonům na světě 4
miliardy
v roce 2009 dosáhl počet uživatelů 4,6 miliardy
v roce 2010 přesáhl počet uživatelů 5 miliard
průměrná doba používání mobilního telefonu - 12 až 18 měsíců
životnost telefonu je několik let
2/3 lidí mění mobil z důvodu pořízení výkonnějšího přístroje a ne kvůli poruše
k recyklaci však dochází u pouhého 1 % z vyřazených mobilů
Většina nepoužívaných přístrojů zůstává v šuplících
ve švédských domácnostech takto leží ladem 15 milionů telefonů.
v České republice je evidováno více než 13 milionů mobilních telefonních čísel
ročně zde mění telefon zhruba čtvrtina občanů, to znamená 2,5 milionům prodaných
mobilů
počet nepoužívaných a dosud nevyhozených telefonů v ČR je odhadován až na 8
milionů
Kdyby všichni čeští majitelé nepoužívaných mobilních telefonů vrátili k recyklaci
přístroje, o něž už nemají zájem, nemuselo by se například zbytečně vytěžit:
2800 kg stříbra
272 kg zlata
120 kg palladia
8 kg platiny
11,6 tun mědi
4,4 tuny olova

Kněževeský zpravodaj registrován u Ministerstva kultury ČR pod. č. MK ČR 12464.
Kněževeský zpravodaj vydává Úřad městyse Kněževes v nákladu 120 výtisků.
Zpracovala Zdena Malafová.
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